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Jsme svědky konce jedné doby. Není to konec světa, ale konec jedné světové éry – jeden
cyklus dlouhý 5.125 let - a konec způsobu, jakým jsme znali svět v tomto časovém intervalu.
Poněvadž jakýkoliv konec ohlašuje také začátek něčeho, co se blíží, prožíváme také začátek
toho, co následuje po konci doby.
Počínaje indickou epickou básní Mahabharata, přes ústní tradici domorodých amerických
indiánů a biblický příběh Zjevení, všichni ti, kteří zde byli před námi věděli, že konec této éry
se blíží.
Naši předkové již zažívali takovéto změny magnetických polí na celosvětové úrovni po dobu
nejméně čtyř takových cyklů (podle Mesoamerické tradice Aztéků a Mayů pěti), a to jak
klimatické, tak ve snížení zdrojů a zvyšování úrovně moří, změny, které nastanou s konci
každé éry. Prožili to a zvládli bez internetu a satelitů či počítačových modelů, které by jim
pomohly připravit se na tak radikální změnu.
Skutečnost, že žili, je silný svědectvím o nepopiratelné pravdě: říká nám nade vší pochybnost,
že obyvatelé naší planety přežívali konce věků světa, ke kterým došlo v minulosti. Kromě
pouhého přežití se naši předkové také poučili z potíží, které mohou tyto změny doprovázet. V
jejich časech dělali to nejlepší, co mohli, aby nám zanechali svědectví o významu těchto
vzácných okamžiků v dějinách. To, co udělali, je velmi dobrá věc, protože takových událostí
je málo a jsou velmi daleko od sebe. Pouze pět generací v posledních 26.000 letech zažily
změnu různých ér světa. My budeme šestou.

Současná doba je něco, co se jednoduše rozplyne v zániku jedné éry, která jakoby stále
vyčkávala někde "tam venku" v naší budoucnosti. Či naopak: náš svět má datum vypršení
platnosti. Skončí v určitém čase konkrétní událostí v den, který byl označen v kalendáři před
2000 lety. Toto datum není žádným tajemstvím. Maya, kteří jej vypočítali, jej také
zaznamenali jako trvalý odkaz pro budoucí generace. Datum je vyryté do kamenných
monumentů, které byly postaveny tak, aby vydržely až do dnešní doby.
Pokud je datum přeloženo do našich používaných systémů času, poselství je jasné. Říká nám,
že cyklus naší současné doby skončí se zimním slunovratem, který bude 21. prosince 2012.
Na tento datum tajemní Maya předpověděli překvapivé astronomické události, které označí
konec naší éry… a to udělali více než před dvěma tisíciletími.
Důvod: naše sluneční soustava se fyzicky pohybuje napříč nejkratší částí své orbitní dráhy,
která vypadá jako zploštěný kruh, elipsa, v níž se dostáváme k nejvzdálenějšímu bodu od
jádra naší galaxie, Mléčné dráhy.
Fyzický účinek: jak dávné tradice, tak moderní věda říkají, že pozice, ve které se Země
nachází na této oběžné dráze stanovuje to, jakým způsobem vnímáme takové silné zdroje
energie, jako je mohutné magnetická pole, které vyzařuje ze středu naší Galaxie. Nedávné
studie naznačují, že je to právě tento cyklus, který může
vysvětlit záhadné struktury biologické rozmanitosti vzestup a pád života na zemi, tak jako masový zánik, který
nastal před 250 a 450 miliony lety.
Navíc současné objevy potvrzují, že postavení Země ve své
cestě - oběžná dráha, inklinace (naklonění) a oscilace
(kmitání) - vytváří stále se měnící cykly, které ovlivňují vše,
od teploty a klimatu po polární ledy a magnetické pole.
Podrobné informace o těchto následcích jsou rozebírány
v Bradenově poslední knize Smysl změn 2012 a další vývoj
Země.
Účinek emocionální / duchovní: Vzdálení se od jádra naší galaxie a odstup od energie zde
umístěné popsaly minulé kultury také jako ztrátu spojení, kterou cítíme po stránce duchovní i
emocionální. Zdá se, že vědecké souvislosti mezi kvalitou magnetických polí Země, tím, že
jsou ovlivňovány kosmickými podmínkami a naše pocity pohody a komfortu potvrzují
myšlenky těchto antických přesvědčení.
Tak jako nám rotace naší Země přináší svou nejhlubší noc těsně před úsvitem, takové je také
naše postavení na obloze - nejtemnější období našeho světa se objevuje těsně před tím, než
naše oběžná dráha začne zpáteční cestu, která nás přiblíží ke středu galaxie. S tímto návratem
budeme cítit uvolnění od cyklu kataklyzmatických sil temnoty. A jako noc musí odejít, aby
udělala místo novému dni, jediný způsob, jak se dostat ke světlu příštího cyklu je dokončit
temnotu tohoto.
Všichni víme, že skutečně existují temné zkušenosti v našem světě a nemusíme chodit daleko,
abychom je našli; nicméně jsou ještě další věci v životě než utrpení, které naši předkové
předpovídali – a je jich mnoho. I v našich dobách velké temnoty, polarity míru, léčení, lásky a

soucitu jsou naživu, jsou nepoškozené a jsou v dostatku.
Naši předkové měli neuvěřitelně hluboké znalosti o důležitosti významu našich zkušeností s
kosmickými cykly na různých úrovních.
Nějakým způsobem věděli, jaký má vliv postavení Země na nebi na fyzický stav našeho
světa, a jak důležité a rozhodné jsou emocionální a duchovní zkušenosti, které je třeba si
osvojit, abychom přestáli tyto podmínky. Prostřednictvím mýtů, analogie a metafor nám
připomínají, že čím více cestujeme dál od zdroje mocné energie, tím více se ponoříme do tmy,
a tím méně jsme v synchronizaci se silami, které ovlivňují život tady na Zemi.
Naši předkové nás upozorňovali a varovali, že v nejzazším bodu našeho cyklu zapomeneme
na to, kdo jsme a ztratíme spojení se sebou samými, mezi sebou navzájem a se Zemí.
Vzkazují nám, že zapomeneme na svou minulost. Je to právě tento pocit odpojení, který se
zdá být důsledkem cestování v cyklech, které nás odnáší tak daleko od naší galaktické dráhy.
Je to strach vytvořený těmito pocity, který vedl k chaosu, k válkám a ničení na konci
předchozích cyklů.
Klíčem k roku 2012 a k naší době je porozumět jazyku přírodních cyklů a použití tohoto
jazyku nyní pro přípravu našeho budoucna. Při konečném rozboru můžeme zjistit, že naše
schopnost pochopit a aplikovat
"pravidla“ časových kódů, sepsaných
také v knize Smysl změn 2012 a další
vývoj Země, jsou klíčem k nejhlubšímu
uzdravení, k největší radosti a k našemu
přežití coby druhu.
------------------------------------------------------------Gregg Braden je díky své pozici
vědeckého experta zkoumajícího roli
spirituality v technologii a vědě hostem
mnoha významných mezinárodních konferencí a speciálních TV pořadů po celém světě.
Své mezinárodní popularity dosáhl díky své průkopnické práci spočívající ve vytvoření
mostu mezi vědou a spiritualitou.
Braden na jedné ze svých konferencí v italském
Miláně – zleva: Bruce Lipton, Silvano
Paolucci, Gregg Braden
V minulosti nabyl zkušenosti jako projektant a odborný poradce počítačových systémů
(Martin Marietta Aerospace), počítačový expert - geolog (Phillips Petroleum) a operační
technický dozorce (Cisco Systems). Nyní je Gregg Braden považován za autoritu v propojení
antických znalostí minulosti s poznatky vědy, medicíny a míru naší budoucnosti.
Více než 20 let soustředí své výzkumy do vysokých hor a do pouští. Jeho cesty do odlehlých
horských vesnic, klášterů a starověkých chrámů v kombinaci s jeho vzděláním a zkušenostmi
v mechanických vědách, jej jedinečně kvalifikují ve schopnosti identifikovat prospěch a
užitek starověkých tradic a moudrostí minulosti ve prospěch současného života.
Samota hor Nového Mexika a jižního pobřeží Floridy jsou pro Bradena inspiračně
nejplodnějšími místy, kde připravuje své práce a kam se přestěhoval se svou rodinou.

Jeho studia vedly k publikaci řady titulů majících schopnost vyvrátit mnoho zažitých vzorců a
nepravdivých přesvědčení. Počínaje svým prvním a zároveň inovačním dílem Awakening to
zero Point, přes průkopnické Between the Worlds, až ke kontroverznímu Isaiah Effec, Gregg
Braden pracuje a bádá za hranicemi naší současné vědy a spirituality, nabízejíc smysluplná
řešení toho, jak zvítězit nad problémy a výzvami naší doby.
Jeho knihy jsou každoročně zařazovány na seznam bestsellerů New York Times.
První u nás vydanou Bradenovou knihou je jeho světový bestseller Matrix – Božský zdroj (v
ČR vydán v r. 2009 u Metafory, v SR u Columbusu).
30.11.2010 vyšel v nakladatelství Eugenika, poprvé v co-edici s italským nakladatelstvím
Macro Edizioni, velmi aktuální a očekávaný titul Smysl změn 2012 a další vývoj Země
(Fractal Time), ve světě již známý jako převratný ve smyslu chápání budoucích událostí, kde
nám Braden nabízí jasnou a podrobnou vizi závěrů, ke kterým došli vědci v různých oblastech
a oborech vzhledem k osudově důležitému roku 2012. Braden osvětluje v knize novým
pohledem minulost naší civilizace a vnáší světlo do naší budoucnosti.
Kniha Smysl změn 2012 jasně ukazuje, jak se cyklicky opakují situace, které vytvořily naši
minulost, přemítá nad schématy nacházejícími se v přírodě a přináší řešení, jak je možné
s těmito znalostmi čelit kritickým momentům tak, abychom neopakovali chyby minulosti.

Knihy Gregga Bradena a mnoho dalších najdete na

www.eugenika.sk a na www.eugenika.cz

